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ً طيبـًا كـام حيـُب ربنـا ويـرىض،  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني محدًا كثريا

ــُد اهللاِ ورســـوله صـــىل اُهللا وأشـــهُد أن ال إ إال  اهللا وحـــده ال رشيـــك لـــه وأشـــهُد أن حممـــدًا عبـ

ً إىل يوم الدين ثم أما بعد ه وأصحابه وسلَم تسليًام كثريا    -:عليه وعىل آ

، الزكـــاُة هـــي الـــركن الثـــاين مـــن أركـــان "كتـــاُب الزكـــاة": فيقـــول املصـــنف رمحـــه اهللا تعـــاىل

ـــالَة َوآُتـــوا { :يقـــول فـــإن اهللا  اإلســـالم وهـــي قرينـــة الصـــالة يف كتـــاب اهللا  َوَأِقيُمـــوا الصَّ

ــــاةَ  َكـ ــــرة[}الزَّ ـــال ، ]٤٣:البقـ ـــاةَ {: وقـــ َكــ ــــُوا الزَّ ـــالَة َوآَتــ ــ ــــاُموا الصَّ ــــاُبوا َوَأَقــ ــِإْن َتـ ـــ ُنُكْم ِيف  َف ــِإْخَوا ــ َفــ

ينِ    .، فدل ذلك عىل أن الزكاة قرينُة الصالة يف كتاب اهللا ]١١:التوبة[}الدِّ

بني اإلسالم عىل «: قال وهي تليها يف أركان الدين، ففي حديث ابن عمر أن النبي 

رمان شهادة أن ال إ إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم : مخس

  . »وحج بيت اهللا احلرام

  : وهذا يدلنا

  .عىل أمهية هذه الفريضة :أوالً 

د الفقهاء للزكاِة بعد الصالة؛ ألن الزكاة هي قرينُة  :واألمر الثاين هذا هو سبُب إيرا

ر ريض اُهللا الصالة يف كتاب اهللا وهي التالية هلا يف حديث املباين اخلمس حديث ابن عم

  .عنه

ه قد نام والزكاة ُسميت زكا ه قد زكى فمعناه أ ًة ألهنا ُتطهر فإن اليشء إذا قيل أ

ه إذا أخرَج زكاة مالِه كام أوجب اهللا  ال  وتطهر، وليعلم املُسلم أ عليه فإنه ُيزكي هبذا ا

  . الذي ُخيرجه ُيزكي به قلبه وُيزكي به ماله الذي بقَي يف يده

 فالشك أن فعل هذه الزكاة وأداء هذه الشعرية سبٌب لإليامِن : فأما زكاة املرء لقلبه

ثالٌث من فعلهَن وجَد «: قال ولكامل اإليامِن وللذة اإليامن، فقد روى ابُن ماجة أن النبي 

فال ُخيرُج املريضَة وال  »وأن ُخيرَج زكاة ماله«: وذكَر من هذه األمور الثالث »حالوة اإليامن

  . بذات الرشط أي ذات العي



 

  

  

 

 

.................................................................................  

عليه من غِري نقٍص يف حساب وال  فاملُسلم إذا أخرج زكاة ماله كام أوجب اهللا 

سًا  عيٍب فيام أخرج؛ فإنه جيُد يف قلبه حالوة اإليامن العظيمة التي ُكلام فعل طاعًة يزداُد هبا ُأ

  . َجلَّ َوَعَال ربه ب

وحالوة اإليامن أُهيا اإلخوة هي من األمور العظيمة التي لو سعى املرُء هلا ببذل ماله 

هيُم بن أدهم رمحُة اهللاِ عليه قال : ُكله لكان هينًا يف حقها، جاء أن بعض السلف وهو إبرا

ناُء امللوك الشرتوها منا بالنفيس، وقال مرة  لو علم: نحُن يف لذٍة يف العبادة لو علَم عنها أ

ناُء امللوك جلالدونا عليها بالسيوف   . عنها أ

أن : لذة العبادة هذه ولذة الطاعة وحالوة اإليامن هلا أسباٌب عظيمة ومتعددة منها إذاً 

املرء ُيعنى بعبادات الرس، ومن عبادات الرس الزكاة؛ إذ الزكاُة من عبادات الرس فإن املرء ال 

لك ربام كان زوجَك أو ابنَك ال يعلم كم متلُك  ، أقرُب الناسِ يعلُم ما يف جيبه إال اهللا 

ال هو اهللا  ال، الذي يعلم مقدار ا ال من ا   .وصاحُب ا

اِل هو صاحبها فقط فكان من عبادات الرس، وكذلك هذه  فالذي يعلم بمقدار ا

األموال بعُضها ظاهٌر وبعُضها باطن، وهذا الباطن إذا منع املرء زكاة مالِه أو حتيل يف 

ال من عبادات إ ُج زكاة ا خراجه فلن ُيسائله أحٌد من الناس، لن ُيساءل، ولذا كان إخرا

  . الرس التي تكوُن سببًا يف زكاِء وطهارة القلب

 ال فهذا مما الشك فيه، وقد ُروينا عند احلُميدي : وأما كوُن الزكاة سببًا يف طهارة ا

وتكوُن خمالطة : ، قال الرواي»إال أفسدتهما خالطت الزكاة ماالً قُط «: قال أن النبي 

ج الزكاة عن وقتها ناهيَك أن يمنعها، فمن منع الزكاة أو أخرها  الزكاة للامل بأن يؤخَر إخرا

عن وقتها فلم يؤدها يف وقتها وكام أوجَب اهللا فإهنا ُتفسُد ماله كام يف احلديث الذي ذكرُت 

  .لكم قبَل قليل

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

ال بمنع الزكاة معناه ُيسلُط عليه ما يكوُن سببًا يف هالكه وأن اهللا  أن اهللا : وفساُد ا

  اِل بركته، وأن اهللا اِل صاحبه، فتجده ينفقه ينزُع من هذا ا  ال ينفُع بصاحِب هذا ا

  . يف أموٍر أدنى أحواهلا أن تكوَن ُمباحة

فاملقصوُد من هذا أُهيا األخوة أن هذه الصدقة ُسميت زكاًة ملعاٍن عظيمة متعلقٍة بزكاة 

ال الباقي الذي ُأخرجت الزكاة منه، وهذه الزكاة أُهيا  القلِب وطهارته، ومتعلقًة بحفِظ ا

و بكر الصديق ريض اُهللا األخوة من األمور املُهمة بل هي من شعائر الدين  حتى قال أ

  ."ألقاتلَن من فرق بينها وبني الصالة": عنه

كام أمَر  ولذا فإن املُسلم حرٌي به أن يعلم كيف خترُج زكاُة ماله؛ ليؤدي حق اهللا 

َر هذه العبادة عىل قلبه ويرى بركتها وُيمنها يف ماله، فتعلم املرء  سبحانه، ولكي يرى أ

  . ة من األموِر الواجبِة عليه إن كان له مالألحكام أداء الزكا

طلُب العلِم فريضٌة عىل كل «: قال وقد جاء يف احلديث عند اإلماِم أمحد أن النبي 

أن من كان ذا ماٍل وجب عليه أن يتعلم أحكام : ، ومن العلم الذي يكوُن واجباً »مسلم

  . الزكاة

ً ُخيرجوَن  وإن من املناسبات أن الصحابة رضوان اهللاِ عليهم كانوا جيعلوَن هلم شهرا

أهيا املسلمون إن هذا الشهَر شهُر زكاة أموالكم فأدوا ما ": فيه زكاَة أمواهلم، قال عثامن 

  . "عليكم من الديون وأخرجوا زكاة أموالكم

ً يف السنِة خيرجون فقد كان من عادة الصحابة رضوان اهللا عليهم أهنم جيع لون شهرا

فيه الزكاة، وقد ذكَر بعُض الُعلامء أن هذا الشهَر ُأخفَي ومل ُينقل ومل يصلنا بإسناٍد صحيح ما 

  . هو الشهر الذي كان الصحابة خيرجون فيه الزكاة

  

  

  



 

  

  

 

 

  ....................................... اإلسالم :أحدها، رشط وجوهبا مخسة أشياء

وقد فات عىل الناس علٌم كثري بفوات هذا : ن أهل العلم كابن رجب وغريهقال مجٌع م

ج الزكاِة يف السنِة كلها وإال فلو : الشهر، ولعَل لذلك حكمة وهو أن الناَس يتوزعوَن إخرا

ج الناس للزكاة  أراد الناُس كلهم أن يوافقوا ُسنة الصحابة رضوان اهللاِ عليهم؛ لكان إخرا

ناس للزكاة يف وقٍت واحد ولكن تلمَس بعض العلامء ما هو الشهر أو لكان إخراج أغلب ال

  . الذي كانوا خيرجون الزكاة فيه

وهو أحد األقوال القوية أهنم كانوا خيرجون زكاة أمواهلم يف شهر شعبان، أي : فقيل

هذا الشهر الذي نرشُح فيه باب الزكاة، وهذا من املناسبة بني رشِح هذا الباب وبني الباِب 

، فقد جاء من تقديِر بعض العلامء أن الصحابة كانوا خيرجون زكاة أمواهلم يف شعبان، نفسه

ج الزكاة يف شعبان: ولذا قال بعُض أهل العلم   .إنه يستحُب إخرا

إن الشهر الذي كان خيرُج الصحابُة فيه زكاة أمواهلم هو شهُر اهللاِ املحرم، : وقيل

ٌل ثالثة يف الشهر الذي كان الصحابة رضوان اهللا عليهم : وقيل إنه شهُر رمضان، هذه أقوا

  . خيرجون زكاة أمواهلم فيه

رشوط "بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل يتكلُم عن رشوط وجوب الزكاة وذكر أن 

ه إذا حتققت هذه األموُر اخلمسة فإنه جتُب الزكاة عىل  "جوب الزكاة مخسُة أشياء و بمعنى أ

ل الزكوية كالسائمِة  ا؟ ألن لكِل نوٍع من أموا سبيل اإلمجال، وقلنا إنه عىل سبيل اإلمجال 

  . والعروِض ونحو ذلك، رشوط زائدة عن هذه الرشوط

ء النصوص من  نبي هذه الرشوط اخلمسة دليُلها ما جاء عن ال وما جاء من استقرا

ه إذا فات واحٌد من هذه الرشوط اخلمسة فإنه ال : ُهناهذا الباب، ومفهوُم كالم املصنف  أ

  . جتُب الزكاُة وال تصح، فال تكوُن جمزئًة عمن أخرجها

، أي أن الزكاة ال جتُب عىل غري املُسلم وال تصُح منه، "أحدها اإلسالم": يقول الشيخ

إهنا ال جتُب عليه أي ال جتُب عليه يف الُدنيا وأما يف اآلخرِة فإنه حماسٌب عىل : قولنا ومعنا

  . تركها وُمآخٌذ عىل عدِم أدائها



 

   
 

 

  ........................................................... فال جتب عىل الكافر ولو مرتدا

 املُسلِم إذا أخرج الزكاَة بنيتها إهنا ال تصُح منه فهذا هو الغرض؛ ألن غريَ : وأما قولنا

ال يف حال عدم إسالمك ال يكوُن جمزئًا ألن  ثم أسلَم بعد ذلك فنقوُل إن إخراجك هلذا ا

من رشط الزكاة أن يكون املرُء ذا نية، وال تصُح النية من الكافر، ألن الزكاة من رشطها 

النية، وال نيَة للكافر وال نائَب  الزكاة من رشطها: النية وهذا مهم، جيب أن نعلم هذا اليشء

  . له؛ فإن الصغري له نائٌب وهو الويل وأما الكافر فال نيَة له

نا نقول ما تقدم معنا أن الكافَر إذا أخرجها وأسلَم بعد ذلك : وينبني عىل ذلك أ

بقليل؛ فإن إخراجه هلا قبل إسالمه ال جتزؤه بل البد أن خيرجها إذا اجتمعت الرشوط 

  . الباقيةاخلمسُة 

ة الثانية إن اإلسالم رشٌط يف وجوب الزكاة، ليس معنى ذلك : أن قول الفقهاء: املسأ

أن  بإشارة عيل بن أيب طالب  أن غري املُسلم ال تؤخُذ منه الزكاة، فقد قىض عمر 

ه يؤخُذ منهم نصُف العِرش بدالً من  نصارى بني تغلب ُتضعف عليهم الصدقة، أي أ

فوا أن يدفعوا اجلزية وقالوا نكون مثل املُسلمني،  الُربع؛ وذلك أن نصارى بني تغلب أ

الصحابة فأشار عليه عيل وغريه من الصحابة بأن ُيضعف عليهم الصدقة  فشاوَر عمر 

  . تغلب، أي تؤخذ مهم الزكاة مرتني يف السنةفكانت ُتسمى صدقة بني 

ظمة بعض الدول العربية ومنها اململكة  ه أحيانًا يوجُد يف بعض أ اذا قلُت ذلك؟ أل

أن الزكاة تؤخذ من كل تاجٍر ولو كان غَري ُمسلم، فأخُذ الزكاة من غري املُسلم صحيحة 

ت التي ذكرها العلامء يف باب اجلها ت التي تؤخذ ألهنا بمثابة املعرشا ا قالوا إن املعرشا د 

ً وقد تكوُن نصفه وقد تكون نصف نصفه وهي الُرُبع   . من غري املُسلم قد تكوُن عرشا

فال "،أي أن هذا الرشط رشط صحٍة ووجوٍب معاً  "فال جتُب ": ولذلك يقول املصنف

  . أي ولو كان غَري كافٍر أصيل وهو املُرتد "جتُب عىل كافٍر ولو مرتداً 

  

  



 

  

  

 

 

  ...........احلرية فال جيب عىل الرقيق ولو مكاتبا لكن جتب عىل املبعض بقدر ملكه  :اينالث

ويقابل احلرية الرق؛ فإن الرقيَق إذا  "أن يكون املرء حرا : الرشط الثاين": نعم، يقول

اذا؟ قالوا  ج زكاته،  ألن الرقيَق ال يملك وإن ُملك وإنام : كان بيده ماٌل فال جيُب عليه إخرا

  . اُل الذي بيده يكوُن ملكًا لسيدها

ال وهو : وعىل ذلك الك ا اُل الذي يكون يف يد الرقيق األمُر بأداء الزكاة متوجٌه  فا

ال وهو الرقيق   . مالُك رقبة من بيده ا

فلو أخرجها الرقيُق وحده بدون إذن سيده فإهنا ال تصُح منه وال جتزئه، : وعىل ذلك

ال الذي بيده، وهذا معنى قول بل جيب عىل سيده أن ُخي  رَج زكاًة تكوُن جمزئة عن هذا ا

اَل وإن ُملك "احلرية": املصنف ه ال يملُك ا   . وقلنا إهنا ال جتُب عىل الرقيق أل

واملكاتُب هو الذي يرشي نفسه من سيده عىل  ،"فال جتُب عىل الرقيق ولو مكاتبا": قال

جم، وقد جاء عند الدارقطني أن النبي  ، أي ليس »ليس يف مال املكاتبي زكاة«: قال أ

اُل الذي بيد املكاتبي والعبد جيب  عىل املكاتبي أن ُخيرَج الزكاة من ماله الذي بيده وإنام ا

  . عىل مالكه أن يؤدي زكاة

قد يعتُق بعض الرقيق دون بعضه  ،"ولكن جتب عىل املبعض بقدر ملكه": ثم قال

ة كانت حيُث وجَد الرق، وأما يف زماننا فيجُب عليه بقدر ما فيه من احلر ية، وهذه املسأ

  . هذا بل قبله بعقوٍد كثرية فإنه ال يوجد رق

ه جيوُز لويل األمر تقييد : وقد ذكر العلامء رمحة اهللاِ عليهم ه جيوُز إلغاُء الرِق أل أ

قيدوا  املباحات، واملباحات أي يف أسباب امللك ابتداًء؛ فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم

عددًا من أسباب امللك كام أن عثامَن وعمَر ريض اُهللا عنهام قد محيا جزًءا من النقيع يف 

  . املدينة وهذا من باب تقييد امللك

فكذلك الرقيق فإهنم من وسائل التملك فيجوز منعه، ولذلك فإن إلغاء الرق له 

يكن له تطبيٌق يف زماننا مستنٌد رشعي وهو السياسُة الرشعية؛ وحينئٍذ يبقى احلكم وإن مل 

  . هذا



 

   
 

 

امن وحتديدا يف غريها    ...................................الثالث ملك النصاب تقريبا يف األ

أورده املصنف عىل سبيل اإلمجال،  وُهنايعني هذا الرشُط الثالث هو الرشُط املُهم، 

واب املعلقِة به   . وأما عىل سبيل التحصيل فسيورده يف كل باٍب من أ

، ملك النصاب بمعنى أن املرء يكون خمتصًا هبذا "الرشط الثالث ملُك النصاب": قال

ال فكيوُن له، هذا هو معنى امللك، امللك هو االختصاُص به بالعِني وباملنفعِة معاً    . ا

أي القدر الذي قدره الشارع، إذ الشارُع قدر حدًا ال جتب  "النصاب": وقل املصنف

ليس فيام دون «: ، وقال»ليس فيام دون مخس أواٍق صدقة«: الزكاة فيام دونه، فقال النبُي 

  . »مخٍس من اإلبِل صدقة، وليس فيام دون أربعني من الغنِم صدقة

ه كذلَك  وبني النبي  ، وهكذا من أمور ستأيت »مخسة أوثٍق صدقةليس فيام دون «أ

  .بعد قليل

املقصود من هذا أن ما كان دون املقدار الذي قدره الشارُع فال زكاة فيه، وهذا  إذاً 

ة املُهمة التي  ينا إن شاء اهللا بعد قليل، لكن املسأ واضح، كم مقداُر هذا النصاب؟ سيأ

امن وحتديدًا يف غريها تقريباً " : ُأريُد أن تنتبهوا هلا وهو قول املصنف الزكاُة جتُب يف . "يف األ

عام، هذه أربعُة أشياء جتُب  امِن ويف العروِض ويف اخلارِج من األرِض ويف سائمة األ األ

  .فيها الزكاة، اثناِن منها تقديُر الزكاة فيه عىل سبيل التقريب واثناِن مها عىل سبيل التحديد

امن، ولذلك يقول املصنفاأل: اللذان عىل سبيل التقريب مها : امُن وما قوم باأل

امن" امن هي عروض "تقريبًا يف األ امن، والذي قوم باأل امن ملحٌق باأل ، وما قوَم باأل

  التجارة، ما معنى هذا الكالم؟ 

بَني لنا أن الزكاة إنام جتُب يف مقدار أربعَني ردهم وسنقدُر معرفة كم ُتعادل  النبُي 

ه هو األصل فنعرُف  ليل إن شاء اهللا، ولكن نوُر حديث النبي أربعني درهم بعد ق أل

  . احلكَم باألصل ثم نعرف مقداره يف زماننا

امن": يقول املصنف ً فإنه حينئٍذ  "تقريبًا يف األ يعني لو نقَص عن األربعني شيئًا يسريا

  . فإنه جتُب فيه الزكاة: ال يؤثر، فإنه ال يؤثُر حينئذ ومعنى  ذلك



 

  

  

 

 

بع    .....امللك التام فال زكاة عىل السيد يف دين الكتابة وال يف حصة املضارب قبل القسمة الرا

ُقلُت لكم قبل قليل أن نصاب زكاة الفضِة كم؟ مائة درهٍم، والدرهُم : آيت هلا بمثال

مات التي  م، فيكوُن من عنده فضة مقدرٌة باجلرا ائة من اجلرا ماِن ومخٌس وتسعوَن با جرا

ينا إن شاء اهللا بعد قليلنتعامل هبا  مًا، سيأ   .اآلن بمقدار مخسائٍة ومخسٍة وتسعَني جرا

أن من كان مالكًا خلمسامئٍة وأربعٍة وتسعني أو مخسائٍة وأربعٍة وتسعَني : معنى ذلك

امن أو يف عروض : ونصف نقول جتب فيه الزكاة؛ ألن النقَص اليسري غُري معتٍرب يف األ

جتُب فيه : التجارة، عندَك بضاعة وقدرهتا بالنقد بام ينقص عن النصاب بيشٍء يسري، نقول

امن": ى قولهالزكاة، وهذا معن   . "تقريبًا يف األ

امن وهي العروض، وهو"وحتديدًا يف غريها": قال امن وما قوم باأل : ، أي يف غري األ

  . زكاة اخلارج من األرض وزكاة السائمة

بدأ يتكلم املصنف عن الرشط الرابع وهذا رشٌط مهم وهو  أن من رشط وجوب 

ملٌك تام وملٌك ناقص، : ن امللك نوعانالزكاة أن يكون امللُك للنصاِب ملكًا تامًا أل

ه  وتستطيع التفريق بني امللك التام وامللك الناقص بمعيار عىل املشهور عند فقهائنا، وهو أ

اِل بأي صورٍة من صور الترصف فإنه يكوُن حينئٍذ ملكًا تامًا وإن مل  ما أمكن الترصُف يف ا

  . امللك فيه ناقصاً يمكن الترصُف به بأي صورٍة من صور الترصف فيكون 

ء بأن تربئ، لك احلق بأن تربئ من بيده : قالوا  وأقل صوِر الترصِف يف امللك هو اإلبرا

ال،  ال فإنه عىل قول الفقهاء  إذاً ا يكوُن ملكه  ُهنامن كان يستطيع أن ُيربئ من بيده ا

  . ملكًا تاماً 

ة فيها خالف لو أن امرًئ كان  :أرضُب لك أمثلًة عندهم، وأقول عندهم ألن املسأ

ال أخذه منه شخص آخر يعني أقرضه لشخص آخر فهل جتب عليه  عنده ماٌل ثم إن هذا ا

ك تستطيع : الزكاة حينئٍذ أم ال؟ نقول ال لغريك أل نعم، جتُب عليك الزكاة، إذا أقرضت ا

ال بأقل الترصف وهو اإلبراء ولو كان املقرُض مماطالً    . أن تترصف يف هذا ا
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ضًا عندهم يقولون ال املرسوق : أ لو أن املرء له ماٌل قد ُرسق فهل ملكه عىل ا

وهو املشهور عند املتأخرين  ُهناواملغصوِب ملٌك تاٌم أم ليس بتام؟ عىل ما ذكره املصنف 

ء وهو أقل ما يكون  ال املغصوَب واملرسوق يمُكن الترصُف به باإلبرا هو ملٌك تام؛ ألن ا

  . به الترصف

ال املغصوب؟ نقول من رسق ماالً أو غصبه وجلس عنده : طيب، كيف خيرج زكاة ا

ُرَد إليه، يعني إذا رجَع له، سنتني أو ثالثًا ثم رده للمرسوق منه، فإنه حينئٍذ يؤدي الزكاة إذ 

اضية مجيعًا ثم بعد ذلك يرجع عىل الغاصب بقيمة الزكاة التي بذهلا،  ت ا وحيسب السنوا

  . أهيا الغاصب أعطني: فيقول

ال ويعطيه اخلسارة التي خرسها وهي الزكاة، زكاة السنوات  إذاً  الغاصب يعطيه ا

اضية يدفعها الغاصب، ومل نقل إن الغاصب ُخي  ه ليس باملٍك للامل، ا رج الزكاة ابتداًء أل

ال املغصوب  ومن ليس مالكًا للامل فات عليه رشُط امللك فبذله للزكاة عن هذا ا

ال  ه ليس مالكًا له، لكنه هو الذي يغرمه فيعوُد عليه مالك ا واملرسوق أصًال ال تصح أل

  . بعد بذهلا بالنية

ك تترض   . ر وتدفعها منه وإنام ترجُع عىل الغاصبهذا معنى كالمه، يعني ليس معنى أ

: مثالني للامل غري اململوك امللك التام وإنام امللُك فيه ناقص، قال ُهنارضب املصنف 

؛ ألن دين الكتابة يمكُن للسيِد أن ُيعجَز العبد كام جاء "فال زكاة عىل السيد يف دين الكتابة"

ً،  »هماملكاتُب قٌن ما بقي عليه در«: يف حديث ابن عمر فحينئٍذ ال يكوُن ثابتًا وال ُمستقرا

 ،ً لة أن من رشط املوايل املحال عليه أن يكون ماالً مستقرا ولذلك ذكر العلامء يف باب احلوا

لة هي املتعلقة    . بباب الزكاة ُهنانفس األحكام املتعلقة باحلوا

ان عنده مال ، املرء إذا ك"وال يف حصِة املضارِب قبل القسمة": ذكر مثاالً آخر، قال

ال  اَل لرجٍل يعمل به ويتاجر، هذا العامل ُيسمى عامًال والذي بذل ا وأعطى هذا ا

  .ُيسمى مضارباً 
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ال لغريه ليضارب به ويتاجر قراضًا، القراض هو املضاربة؛ فإنه إذا  فإذا أعطى ا

ال، وإذا ربح فالربح يكون بينهام عىل ما  خرس تكوُن اخلسارة عىل املضارب، أي صاحب ا

  . اتفقا عليه

ال واتفقا عىل أن الربَح بينها  ُهناطيب،  رجل أعطى ماله آلخر ثم ربَح ذلك ا

ه وإن : بالنصف لكل واحٍد منهام النصف، فنقول إن هذا الربح ال زكاَة فيه قبل القسمة؛ أل

ال قد ربح لكنه مل يثبت عليه امللك، وبناًء عىل ذلك فإنه قد خيرس  ظهر يعني بان أن ا

ال منه بعدها بيوم ويكوُن هذا الر بح ليس للعامِل منه يشء وال للمضارِب صاحب ا

ال وللعامل  يشء، بل قد تفسُد الرشكة رشكة املضاربة وحينئٍذ يكون الربح تابعًا ألصل ا

إننا نحكم بأن : أجرة املثل، وقد تكون أجرة املثل أكثر من الربح، ولذا فإننا نقول دائامً 

ه تابٌع الربح يف رشكة املضاربة قبل القسمة ال  يكون امللك عليها مستقراً وإن كان ثابتًا أل

  . لألصل

ايل  هذه الصورة دائًام تعرض لنا، كثري من الناس يكون عنده مبلغ مايل، وهذا املبلغ ا

 ُهناكيودعه يف البنك يف حساب مضاربة وهي الصناديق االستثامرية التي تقوم باملضاربة، 

طريقة رشيعة، أو يكون شخص يعطي ماله لرجل صناديق استثامرية تقوم باملضاربة ب

ال ببضاعٍة أو يف عقاٍر أو غري ذلك، ثم يتأخر قسمة الربح، نعم قد  ليتاجر له يف هذا ا

ال   . يقول لك الربح مرتفع لكن مل توزع األرباح بعد، وحيول احلول عىل ا

ر وليس بتام وإنام ما دام الربح مل ُيقسم فال تزكه؛ ألن امللَك عليه ليس بمستق: فنقول

  ."وال يف حصة املضارب قبل القسمة" : هو ناقص، وهذا معنى قول املصنف

أرضب لكم مثاالً يف صناديق االستثامر، صناديق االستثامر البنكية غالبًا توزع األرباح 

ربُع سنوية وبعضها شهري، رجٌل حل عليه الزكاة قبل توزيع األرباح الربع سنوية بيومني 

  .ام فقطأو ثالثة أ

  



 

   
 

 

  ....................................................................م احللول متا :اخلامس

تزكيها دون الربح، مع أن الربح متعلٌق بأربعِة أشهٍر سابقة أو ثالثة أشهٍر : نقول 

تزكيها ألن الربح مل يثبت عليه امللك وإنام تزكيها يف السنة القادمة مع زكاة : سابقة، نقول

  . السنة التالية

أن من رشط : هذا رشط من الرشوط املهمة التي ختفى عىل كثٍري من اإلخوان وهو

وقد انعقد اإلمجاُع عىل وجوب الزكاة إذا تم عليها احلول،   "متام احللول  "وجوب الزكاة 

مرفوعًا وموقوفًا واألصح املوقوف ولكن إمجاع  وروي فيه حديث عن ابن عمر 

ال إال إذا حال عليه احلول: كلهماملسلمني عليه، وإمجاُع الصحابة    . أن ال زكاة يف ا

ال إال إذا حال عليه احلول عدٌد من املسائل   : عندنا يف قضية أن الزكاة ال جتُب يف ا

ة األوىل ُد باحلول؟ : املسأ   ما املرا

َد باحلول هو السنة القمرية؛ البد أن تعلم هذا القيد وهو السنة القمرية، : نقول إن املرا

د بالسنِة السنة القمرية دون السنة الشمسية مجٌع من أعالم  وقد حكى اإلمجاع عىل أن املرا

املُسلمني كالشافعي اإلمام وابن حزم والرافعي وكثريون حكوا اإلمجاع عىل أن املراد 

  . بالسنة هي السنة القمرية

ة األوىل وهي حوالن احلول إذاً طيب    .هذه املسأ

ة الثانية   متى يبدُأ حوالن احلول؟ : املسأ

إن لكل امرٍئ من الناس حوله اخلاُص به، كل شخص له احلول اخلاص به، بل : نقول

له الزكوية،  ربام الشخص الواحد يكون له حوالِن وثالثُة وأربعة بناًء عىل اختالف أموا

لك املرء للنصاب يبدأ حوالن احلول من الوقت الذي ملك فيه النصاب، من حني م: نقول

  . بدأ احلول

السنة القادمة القمرية وهي اهلجرية، السنة القادمة القمرية عىل رأس احلول جيُب  إذاً 

ه يكون من رشط بدأ حوالن احلول  إذاً عليك أن ُتزكي حينئذ، عرفنا  بدُأ حوالن احلول وأ

  . أن يكون مالكًا للنصاِب عنده
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ة التي بعدها أن ابتداءه يكوُن عند ملك  ُقلناوهو أن حوالن احلول هذا،  :املسأ

النصاب، وقبل ملكَك النصاب فال ابتداء للحول عليك، جيب أن يكون النصاب موجودًا 

اُل يف احلول عن النصاب فال زكاة إال  أن يكون النقُص يسرياً يف يف السنِة كلها، فلو نقص ا

  . قدره أو يف مدته

ة السابقة، يف مدته  وال يرض لو نقص نصف " : قول املصنف ُهنايف قدره تقدم يف املسأ

، يعني أحيانًا قد ينقص نصابه أقل من نصف يوم ثم يعود له النصاب بعد ذلك فنقول "يوم 

ة، عرفنا رشط حوالن احلول  إذاً حينئٍذ يكون غري مؤثٍر يف حسابه،  عرفنا هذه املسأ

ه بالقمِر، ومتى يبتدئ؟ وأن من رشطه أن يكون من أوله إىل متامه يكون مالكًا  وتقديره أ

  . للنصاب إال أن يكون يف يشٍء يسري نقصًا يسرياً 

  تان ُهناعندنا ة أو مسأ   : مسأ

 ة األوىل ه : املسأ   . أمواالً ال جيُب فيها حوالن احلول ُهناكأ

  : أموال ال جيُب فيها حوالن احلول وهي ُهناك

  ًزكاة اخلارِج من األرض فإن اخلارج من األرض يقول اُهللا  :أوال َوآُتوا {: عنه

ُه َيْوَم َحَصاِدهِ  عام[}َحقَّ فهمهام خرج اخلارج من األرض فتجبه عند احلصاد، هذا  ]١٤١:األ

  . األول

 انتبهوا للثاين هذا مهم جدًا وسنعود له ولكني ركزت عليه لكثرة حاجة  :الثاين

اِل حوله حول أصله، : الناِس له، نقول ال فإن نامء ا ال؟نامُء ا    وما هو نامُء ا

عام ثم نتجت فإن السخال والنتاَج يتبُع  :أوالً  النتاج؛ فإن من كان عنده سائمُة أ

إن : ا، والفرُق بني األُماِت واألُمهات أن بعض اللغويني يقولوناألُمات، يعني التي ولدهت

نات أو  األُمهات للتي تعقل وهي اآلدميات، واألُمات تكوُن لغري العاقل إما من احليوا

لألمور املعنوية كُأمات الُكتب ولكن جيوُز لغًة أن تسميها ُأمهات ولكن بعض اللغويني 

  . األُمات واألُمهاتيقول هذا من باب تفريق بعض العرب بني
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  . هذا األمر األول من النامء وهو النتاج إذاً 

ضًا نقول ربُح التجارة، فمن كان عنده ماٌل يتاجُر به فإن : من األمور املتعلقة بالنامِء أ

  . الربَح نامٌء للامل فهذا الربُح حوله حول أصله، فال ُيشرتط أن يبتدَئ للربح حوالً جديداً 

 وانتبهوا هلذا األمر الثالث وهو مهٌم لنا جدًا وأغلُبنا يقُع فيه وهي: األمر الثالث 

ة ه هو : مسأ ال املستفاد الذي انعقَد عىل جنسه احلول، ذكرُت هذا املصطلح أل ا

نا مجيعًا نحتاجه، ما هو املصطلح؟  مصطلح الفقهاء، وإذا ذكرُت لك املثال عرفت أ

ال املستفاد قد يكوُن نامًء،  ال املستفاد الذي انعقد عىل جنسه احلول؛ ألن ا أعيدوه يل؟ ا

ماٌل مستفاٌد مل  وُهناكماٌل مستفاٌد انعقد عىل جنسه احلول،  وُهناقليل، تكلمنا عنه قبل 

ه يبتدُئ به احلول حني التملك   . ينعقد عىل جنسه احلول، فهذا الشك أ

ال املستفاد الذي انعقد عليه احلول ما معناه؟ يعني رجٌل عند ابتداء احلول ملك  ا

وقت ابتداء احلول عنده النصاب : عنيالنصاب، عنده النصاب، انعقد عىل جنسه احلول ي

ال األول ناء السنة ملك ماالً آخَر من جنس ا   . عنده مائة درهم، طيب، يف أ

إن زكاتنا مثل : الرواتب التي نأخذها فإنك يف أول السنة لنقول: أظهر صورة لذلك

م تسعة هذا اليوم، اليوم هو كم؟ تسعة سنمثل من اآلن هناية درسنا اليوم يف الزكاة اليو

شعبان ابتدأ حويل يف يوم تسعة شعبان، يف شهر رمضان جاءين راتب هذا الراتب عندي مع 

ا عندي نصاب أملُك النصاب، نسمي هذا الراتب ماذا؟ ماٌل مستفاٌد انعقد  أول احلول وأ

ة؟    عىل جنسه احلول، واضح املسأ

ال املستفاد وهو راتب شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الق عدة وذي هذا ا

احلجة وما بعدها، هل يبتدُئ لكل راتٍب حوٌل جديد أم يكوُن حول هذا الراتب هو حول 

تنا قلناها قبل قليل ال املستفاد الذي انعقد عىل جنسه : النصاب األول؟ هذه هي مسأ ا

  احلول، غري الراتب ماذا؟

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

خذ هذه : ا يكون الشخص عنده مال انعقد عىل جنسه احلول ثم جاءه شخص فقال 

  هدية مخسة آالف ريال، نصنفها ماذا يف باب الزكاة؟ 

ال املستفا د هل يكون حوله حول أصله؟ ماٌل مستفاٌد انعقد عىل جنسه احلول، هذا ا

  أم يبتدُئ به حول جديد؟ 

يبتدئ له حوٌل جديد، فراتب رمضان تزكيه يف : اجلمهور مجهور العلامء أهنم يقولون

ُيستحُب : رمضان القادم، وراتب شوال تزكيه يف شوال القادم وهكذا، لكن يقولون

فعل الصحابة : ىل ذلك قالوا استحبابًا أن تزكيه مع جنسه الذي انعقد عليه احلول، دليلهم ع

ه كان يقول كان الصحابة : رضوان اهللاِ عليهم فقد ثبت عن الزهري ريض اُهللا عنه أ

رضوان اهللاِ عليهم جيعلون هلم يومًا يف السنة فيزكوَن فيه مجيَع ماهلم، ما اكتسبوه يف أول 

  . احلول وما اكتسبوه يف آخره

ا املسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، أهي: وقد جاء عن عثامن ما يؤيُد ذلك، قال

فدل عىل أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا جيمعون زكاة األموال املستفادة يف السنة 

كلها فيزكوهنا يف وقٍت واحٍد يف السنة، وهذا القول عىل سبيل الندب عند اجلمهور إال عند 

ه عىل سبيل الوجوب   .اإلمام أيب حنيفًة وأصحابه فريون أ

ال املستفاد مع جنسه، فنقول : ن نقول يف زماننا هذالك قد نقول بوجوِب أن ُيزكى ا

اذا؟ سأذكر لك بعد قليل، يعني أن الراتب،  بوجوب يعني نأخذ بقول أيب حنيفة النعامن؟ 

ت زكاتك يف تسعة شعبان، راتبك الذي نزل لك يف رمضان ويف املحرم ويف ربيع ويف  أ

اذا نقول هذا ونقول مجاد، يف أشهِر السنِة  كلها تزكيها إذا جاء اليوم التاسع من شعبان، 

  بوجوبه؟ 

  

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

  : نقول بوجوبه

له ورواتبه جتتمُع يف حساٍب  :أوالً  ال أصبح اآلن خمتلطًا، كل واحد اآلن أموا ألن ا

واحٍد يف البنك، طيب رصفت مخس رياالت، مخس رياالت هذه من أي راتب؟ راتب شهر 

ل ذو القعدة؟ ما تعلم   . شعبان رمضان شوا

ال بعضه ببعض فإن عندنا قاعدة يف االختالط إذاً  اِل، أن أن اختالَط : ا اختلط ا ا

اختالط اليشِء جيعل له حكم اليشء الواحد، اآلن خمتلط ما تستطيع التمييز، فنقول حينئٍذ 

  . بالوجوب

نا نقول إن : األمر الثاين مما يقوي الوجوب باعتبار حالنا اآلن، مما يقوي الوجوب اآلن أ

يه ماٌل مستفاد أكثر من مرة، بعض الناس  راتبه أسبوعي املرء ربام يف الشهر الواحد يأ

 ُقلناوبعض الناس راتبه شهري، وبعض الناس يأيت له ماالِن أو ثالثة أعامل وهكذا، فلو 

ك ستخرج كل مال مستفاد، فمعنى ذلك أن أغلب أوقات السنة ستخرج جزًء ففيه  أ

  . مشقٌة عليك

ولذا فإن فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم هو املندوب وقد نقول بوجوبه إذا اختلط 

  . الا

هذا : لكن لو أن امرًئ جاءه مبلٌغ ثم جعل هذا املبلغ منفصل عن سائر ماله، فنقول

املبلغ الكبري الذي جاءك وهو منفصل عن سائر مالك تزكيه عند حوالن احلول له خاصة، 

ة مهمة جدًا جدًا وهي كيف : وهذا إذا أمكن املرء أن يميَز ماله بعضه عن بعض، هذه املسأ

ة نزكي الرواتب؟  وهي أغلب سؤال الناس عنها، ونحن دائًام يف ُكتب الفقه تعرف املسأ

مناطها متعلٌق بحوالن احلول وما يستثنى منه، وعرفنا دليلها  وُهنابعد معرفة مناطها، 

  . ُهناوقاعدهتا 
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وال يُرض نقص  ُهنا، قول املصنف "نصف يوم وال يرض لو نقص ": يقول الشيخ

ة هلا ثمرٌة كبرية، عندنا يف الرشع أن الرشَع جعَل ختفيفًا يف العفو عن  نصف يوم هذه مسأ

اليسري، الرشع خيفف عن اليسري يف كل ما كانت فيه مشقة، ومن اليسري الذي خفف الرشُع 

عن فيه أن خفف يف احلول عن بعض يوٍم ال يوٍم كامل، اليوم الكامل ال خيفف عنه وإنام 

  : بعض يوم، وينبني عىل ذلك مسائل، من هذه املسائل

ة األوىل من وجبت عليه الزكاة يف يوٍم : أن العلامء رمحُة اهللاِ عليهم يقولون :املسأ

ج الزكاة لليوم الثاين   . فيحرُم عليه أن يؤخَر أخرا

م إال  إذا وجبت عليك الزكاة يوم تسعة شعبان، إخراجك الزكاة يوم عرشة شعبان حرا

ينا إن شاء اهللا يف باب إخراج الزكاة، هناية درس اليوم،  حيرم  إذاً يف صور مستثناة ستأ

لو وجبت أول : تأخُريها يومًا كامًال، بل قد بالغ بعض العلامء كام نقلها الطحاوي قال

م لعموم ، لكن »ما خالطت الزكاُة ماالً قط إال أفسدته«: النهار فأخرها إىل آخر النهار أ

  . ُيعفى عن اليسري، فلو أخرها نصف يوٍم ولو من غري حاجة جاز: نقول

أن : "إنه ُيعفى عن نصف اليوم وال يُرض نقص نصف اليوم": إذًا الثمرة األوىل من قولنا

ج الزكاة أقَل من يوٍم وجبت عليه أول النهار فأخرها إىل غروب الشمس أو  من تعمَد إخرا

د قبيل غروب الشمس فإنه ال  بنصف اليوم ليس نصف النهار فقط  ُهناإثم عليه؛ ألن املرا

  . وإنام املقصوُد باليوِم اليوم مع ليلة، يعني املقصود قريبة اثني عرش ساعة

ة األوىل وسيأيت هلا بسٌط إن شاء اهللا يف آخر باب معنا اليوم وهو باب  هذه املسأ

ج الزكاة   .إخرا

ة الثانية ما هو اليوم؟ يوم  ُقلناإن الذي وجبت عليه الزكاة،  :أن الُعلامء يقولون :املسأ

تسعة شعبان، إذا وجبت عليك الزكاة يوم تسعة شعبان فأخرهتا إىل يوم عرشة شعبان،اليوم 

ال، جاء سارٌق فرسقه، جاء حريٌق شَب يف الدار فأحرق مالك  لف ا الثاين جاء يشٌء فأ

ئح   . كله، وغري ذلك من اجلوا



 

   
 

 

  .................................................. واملجنون ريصغوجتب يف مال ال

إن تأخريَك للزكاة لليوم الثاين كان من غري عذٍر رشعي، وبناًء عىل ذلك فإن : نقول

ك آثٌم  ال أل ت آثٌم وال تسقط هبالك ا ك مفرط؛ فحينئٍذ أ الزكاَة ال تسقُط من ذمتك أل

ال، فإنه حينئٍذ ُيعفى عنك، وهذا بتأخري إخراج الزكاة إال إذا أخرهت ا نصف يوٍم فهلك ا

، وهذا من باب القاعدة الرشعية "وال يرض لو نقص نصف يوم " : معنى قول املصنف

عد الُكربى ه ُيعفى عن اليشء اليسري الذي تتفرع من الُكربى : العظيمة وهي من القوا أ

  . أن املشقة جتلُب التيسري: وهو

ك أشياء ال ُيعفى عنها يف اليسري، وُهناُيعفى فيها عن اليسري أشياء يف الرشع  ُهناك

  . كُل ما كان فيه مشقٌة وحرج: ضابط ما يعفى عنه يف اليسري

، والدليل عىل "ري واملجنون صغوجتب يف مال ال" : نعم، يقول الشيخ رمحة اهللا عليه

ه قد ثبَت عن الصحابة بل عن خلفاء املسلمني عمر وع يل ريض اُهللا عنهام أهنا جتُب فيه أ

و عبيد بإسناٍد صحيح أهنام قاالً  جروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة(: فيام رواه أ   . )أ

ً وبينًا أَن  ً عندهم وظاهرا هذا يدلنا عىل أن الصحابة رضوان اهللاِ عليهم كان مستقرا

ال، وهلا تعلٌق بالذمة،  الزكاة جتُب يف مال الصبي واملجنوُن يف معناه؛ ألن الزكاة متعلقٌة با

ال، وهذه قاعدة يف الفقه مشهورة جداً  هل الزكاة متعلقٌة : األصل أن الزكاة متعلقٌة با

  هل هي متعلقٌة بالعِني أم بالذمة؟ : ال أم بالذمة؟ وبعضهم يقولبا

ال، وهلا تعلٌق بالذمة، هذه القاعدة هلا : فقهاؤنا يقولون هي متعلقٌة بالعني أي بعني ا

ة ُهناتفريعات منها  من كان : فإن الصبي واملجنون الزكاة متعلقة بامهلام وكذلك يف مسأ

اُل  ال، عنده ماٌل ظامر وكان ا ظامر غائبًا عنه فال جيُب عليه أن خيرجه حتى يقبَض ذلك ا

  . وهكذا

أن من كان عنده ولٌد ابٌن ولالبِن ماٌل بأن كان االبن قد ورث، أو له : املقصود إذاً 

ضًا  يه أن ُخيرَج زكاته، ومثله يقاُل أ سبب من أسباب امللك األُخرى أو ُملك، فيجُب عىل أ

  .وليه أن ُخيرج زكاتهيف املجنون، فيجُب عىل 



 

  

  

 

 

عام، وهي يف مخسة أشياء   ................. ويف اخلارج من األرض، يف سائمة هبيمة األ

 ُهناقضاء اخللفاء الراشدين كعمر وعيل ريض اُهللا عنهام، لكن انتبهوا : ُقلناما الدليل؟ 

ج الزكاة النية والصبي واملجنون: قلُت لكم قبل قليل: معنا ال نيَة هلام،  إن من رشِط إخرا

ليس هلام نية ولذلك ال تصُح منهام الصالة إال أن يكون الصبي مميٌز فإن له نيًة ضعيفة يقوُل 

  .الفقهاء، لكن النية الكاملة ليست له، وهي معنى األهلية الكاملة

ال إن كان األُب حيًا فهو : نقول ال، وويل ا جيُب أن ينوي وليهام عنهام، الويل ويل ا

كان ميتًا فوصيه، فإن كان ال ويص له فمن ُنصَب وليًا عليه، قد تكون األُم قد  األب فإن

يكون األخ قد يكون القايض قد تكون هيئة الُقرص، هيئة الُقرص أن خترج الزكاة من أموال 

  . القرص مبارشًة، وهكذا

طها نعم، بدأ يتكلم املصنف  األشياء التي جتب فيها الزكاة عىل سبيل اإلمجال ثم سيبس

  . بعد ذلك

عام " : قال : ، فقوله»يف السائمِة الزكاة «:  لقول النبي  "يف سائمة هبيمة األ

ُد هبا التي ترعى، وقوله »السائمة« عام " : املرا ُد هبا اإلبل والبقر والغنم دون  "هبيمة األ املرا

عام" : ما عداها من البهيمة، وهذا معنى قوله   . " هبيمة األ

  : جعل البهيمة قيدين إذاً 

عامًا وهي األمور الثالثة دون ما عداها: القيد األول   . أن تكون أ

  . أن تكون سائمة، وسيأيت تفصيلها: والقيد الثاين

باخلارج من : ، تعبري املصنف رمحة اهللا عليه " ويف اخلارج من األرض ": قال الشيخ

لتي خترج من األرض بسنابل كالقمِح الزروَع ويشمل الثامَر، الزروع هي ا: األرض ليشمَل 

الشعري واألُرز ونحوه، وتشمل الثامر التي خترُج من الشجِر ونحوه، ولتشمل املعدن؛ فإن 

  .املعادن فيها زكاة

  

  



 

   
 

 

امن ويف العسل   ..... ويمنع وجوهبا دين ينقص النصاب، ويف عروض التجارة ويف األ

ضًا العسل عىل إحدى الروايتني فإن العسل له حكم خارج من األرض   ولتشمل أ

حق باخلارج من األرض،  ا ُأ ة واخلالف فيه، ولكن  وفيه زكاة النصف كام سيأيت املسأ

ه ُمعرش أوالً وألن العسل يف األصل خيرُج من أو يؤخُذ من رحيق األزهار واألشجار  أل

ه    . خارٌج من األرضالتي توجد عىل األرض فكأ

ه خارج من األرض   "ويف العسل " نعم  أفردها املصنف لكي ال يظن بعض الناس أ

  .وهو يف احلقيقة داخٌل يف اخلارج من األرض

امن " : قال   . أي الذهب والفضة وما يلحُق هبا وسنتكلم عنه بالتفصيل "ويف األ

  . أي العروض التي تعُد للتجارة "ويف عروض التجارة " 

  . بعًا كل هذه األمور اخلمسة سيأيت تفصيلها بالتفصيل إن شاء اهللا اليومط

ة من املسائل املُهمة وهو "ويمنع وجوهبا دين ينقص النصاب " : قال ، هذه املسأ

ة الدين، زكاة الدين، وإذا قال الُعلامء ُد به الدين الذي يكوُن : مسأ زكاُة الدين فاملرا

  . ة الدين فيقصدون به الدين الذي يكوُن للشخِص عىل غريهزكا: للشخص، إذا قال الُعلامء

هل يمنُع الدين : وأما إذا أرادوا أن يتكلموا عن الدين الذي عليك فإهنم يقولون

  الزكاة أم ال؟ 

يتكلم عن املنع وهو الدين الذي عليك، فهل عىل الشخص الدين الذي عليه يمنع  ُهنا

  الزكاة أم ال؟ 

يعني الذي حال حوله يف اليوم  "ويمنع وجوهبا دين ينقص النصاب " : يقول الشيخ

ُتنا   . التاسع من شعبان وكان عليه دين هل عليه زكاٌة أم ال؟ هذه هي مسأ

له التي جتُب فيها : نقول إن الشخص إذا جاء اليوم التاسع من شعبان فإنه جيمُع أموا

ال ال الذي عنده جتُب فيه الزكاة فإنه  الوعاء الزكوي ثم إذا مجعَ : الزكاة وُنسمي هذا ا ا

ال الذي جتُب فيه الزكاة، ثم بعد  ينظُر ما عليه من الديون املستحقة ثم خيصُم الديَن من ا

  . ذلك ينظر يف الناتج فإن كان الناتُج ُيعادُل نصابًا فعليه الزكاة وإال فال



 

  

  

 

 

..............................................................................  

ة مرًة ُأخرى إن شئت،    : نقول الدين نوعانُأعيد املسأ

 ديٌن لك عىل غريك.  

 وديٌن عليك .  

 الديُن الذي لك عىل غريك ُيسميه الُعلامء بزكاة الديون، ستأيت بعد قليل .  

 ينقُص  الديُن يمنُع الزكاة أو: الديُن الذي عليك، وُيسميه الُعلامء: النوع الثاين

   إن الدين الذي عليك ينقُص الزكاة؟: ما معنى قوهلمالزكاة، 

أي أن املرَء إذا وجب عليه الزكاة يف يوم حوله ينظر يف حوالن احلول فيجمُع ماله 

فًا ثم ينظر الدين الذي عليه ولنقل إن الدين الذي  ال قدره عرشيَن أ كله، لنقول إن ا

لفرُق بينهام؟ الفرُق بينهام عرشُة آالف، هذه العرشة عليك قدره عرشة آالف، ثم ينظر ما ا

إن كانت أكثر من النصاب والنصاب اآلن ستة آالف ريال سعودي، إن كانت أكثر من 

النصاب فعليك الزكاة فتزكي العرشة فقط، وإن كانت دون ذلك فال زكاة، هذه طريقة 

  .حساهبا

  : عندنا مسائل

ة األوىل   ما الدليُل عىل أن الزكاَة ُتسقُط نسبتها من الوعاء الزكوي؟  :املسأ

قام يف  فعُل الصحابة رضوان اهللا عليهم فقد ثبت يف املوطأ أن عثامن : نقول

أُهيا املسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من (: املسلمني خطيبًا يف يوم فقال

  .)الديون ثم أخرجوا زكاة أموالكن

ه مستقٌر عند الصحابة رضوان اهللاِ )أدوا ما عليكم من الديون(: فقوله ، يدلنا عىل أ

ة أن من عليه ديٌن فإنه خيصم هذا الديَن مما وجب عليه الزكاة يف ماله، : عليهم هذه املسأ

  . وعرفنا دليلها األوىل
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ة الثانية   ما هو نوع الدين الذي خيصُم من الوعاء الزكوي؟  :املسأ

أن كَل ديٍن عليك : ُهنامشهور عند الفقهاء املتأخرين والذي مشى عليه املصنف 

ًء كان الديُن حاالً أو مؤجًال ال فرَق بينهام، فكل الديون  خيصُم من الوعاء الزكوي، سوا

  . التي تكوُن عىل الشخص ختصُم من الوعاء الزكوي، هذا هو ظاهُر كالمهم

إنه ال خيصُم من الوعاء الزكوي إال الدين احلال : قيٌد ذكره بعض الفقهاء فقالوا  وُهناك

ه ال خيصم من  دون الدين املؤجل، وهذه الرواية التي ذكرها يف املُقنع وهي األظهر أ

  . الوعاء الزكوي إال الدين احلال فقط دون املؤجل

إنه حال؟ أي حاٌل يف شهر الزكاة، فكل ديٌن جيُب عليك يف شهر : وما معنى قولنا

  . الزكاة فاخصمه من الوعاء الزكوي

ة ثانيةقبل أن أرضَب مثاالً عندنا    . الغرامات: مسأ

الية هل ختصم من الوعاء الزكوي أم  ُهناك مات ا غرمات مالية كثرية جدًا هذه الغرا

  ال؟ 

مَة ليست دينًا وإنام هي عقوبة، والعقوبات ال : الفقهاء يقولون ال ختصم؛ ألن الغرا

ال فإذا مات : ُختصم فليست ديونًا، هذا كالمهم، بدليل الشخص بيع أن الدين يتعلُق با

مة ولو  مة عقوبٌة متعلقٌة بالبدن فإذا مات املرء سقطت الغرا ماله لسداد الدين، بينام الغرا

ِل اليشء الكثري   . كان يملُك من األموا

ظروا معي، لو أن امرًئ جاء اليوم وهو يوم الزكاة فحسب ماله كله  :وبناًء عىل ذلك أ

فوجد أن ماله عرشة آالف، ثم نظر يف الديون، سأذكُر ديونًا وقولوا يل هل ختصم من 

  الوعاء الزكوي أم ال؟ 
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د  :ولاألمر األ نظر فإذا عليه لصاحب البقالة، صاحب الدكان الذي يشرتي منه املوا

كم عّيل : البضاعة، وبعض الديون قربة وبعضها قديمة، فسأل صاحب البقالِة أو الدكان

ف، األلف هذا خيصم من الوعاء الزكوي أم ال؟ ُخيصم : من الديون عندك؟ قال عليك أ

ه دين ومستقر يف الذمة   . أل

نظر فإذا عليه فواتري للهاتف وللكهرباء وللامء، هل هذه الفواتري ختصم أم  :لثايناألمر ا

ال؟ ُختصم ألهنا ديون مقابل يشء أخذته واستخدمته وإن كانت بعض املؤسسات هذه قد 

  . تكون ملكيتها للدولة لكنها دين

صُم من ال خت: عليه غرامات بقطع إشارة أو لتجاوزه يف الُرسعة؟ فنقول :األمر الثالث

ال   . الوعاء الزكوي ألهنا عقوبٌة متعلقٌة بالبدن باألساس وليست متعلقًة با

بع اضية؟ نقول :األمر الرا : وجد أن عليه إجيار املنزل مل ُيدفع بعد عن األشهر الستة ا

ًضا من الوعاء الزكوي   . ُخيصم أ

ئه السيارة، وهذا الدين ملدة مخس  :األمر األخري وجد أن عليه دينًا للبنك لرشا

  سنوات، هل خيصمه أم ال؟ 

   :فيه قوالن

  .إنه خيصُم كل أقساط السيارة املتبقية : فقيل

إنه فقط خيصُم القسط الذي سيحُل عليه يف هذا الشهر دون ما عداه، وهذا هو  :وقيل

  . األظهر والذي عليه الفتوى

  . ماله وخصم الديون التي عليه فالناتج هو الذي خيرج منه الزكاةثم إذا مجَع 

  اذا أقول هذا اليشء؟ 

  ن، بعض الناس يظن أن كل من عليه دين ال زكاَة ألن بعض الناس خيطُأ خطأ

دًا بإمجاِع أهل العلم   . عليه، وهذا قوٌل غري صحيح أ

  



 

   
 

 

  ............................................ ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته

ه ُخيرُج زكاته ثم ينظر كم مقدار الدين، : األمر الثاين أن بعض الناس خيطأ فيظن أ

هذا غلط، كيف هذه الطريقة يف احلساب؟ يكون ماله ثامنية آالف ريال مثًال، كم ربع العرش 

يس كذلك؟ قسمة أربعني، ُخي  رج الزكاة مائتني ثم ينظر فإذا من ثامنية آالف؟ مائتان أ

  . إذًا ال زكاة عيلّ : الديون عليه مخسامئة، فيقول

ال ال من مقدار : نقول هذا احلساب غلط وإنام أخصم الدين مخسامئة من مجيع ا

  . انتبه هلذا اخلطأ الذي يقع فيه كثري من املُسلمني وهو خطٌأ يف احلساب إذاً الزكاة، 

ديُن اهللاِ «: قال ألن النبي  " وعليه زكاة أخذت من تركتهومن مات " : يقول الشيخ

ال، وينبني ، والشك أن الزكاة من دين اهللا »أحُق بالقضاء ؛ ولذا فإن الزكاة متعلقٌة با

  : عىل ذلك

أن من مات ومل ُخيرج زكاة ماله فيجُب وجوبًا عىل الورثِة أن ُخيرجوا زكاة ماِل : أوالً 

اضية التي مل خيرجوا الزكاة فيها إذا تيقنوا ذلك يهم عن السنوات ا   . هذا األمُر األول. أ

ه ديٌن هللا  ه آثٌم بتأخري الزكاِة عن وقتها أل ، وإن منعوا ذلك فاإلثُم عليهم هم كام أ

ال: ال نقولو   . سقط اإلثم بوفاة امليت؛ الزكاة متعلقٌة بعني ا

نا نقول: األمر الثاين الً، سنتني أو ثالثًا أو :أ إن من فرط ومنع أداء الزكاة سنواٍت طوا

اضية  اضية مجيعًا وخيرُج زكاة السنوات ا ت ا أربع فيجُب عليه وجوبًا أن يرجع للسنوا

اضيةكلها، وجوبًا، جيب عليه أن يرج   . ع إىل كل السنوات ا

ة أن بعض الناس كان جاهًال باحلكم، فكان غري عاملٍ بوجوب الزكاِة : بقي عندنا مسأ

ال، ال يعرف أن  عليه إما كًال، ما معنى كًال؟ يعني ال يعلم أن الزكاة جتب عليه يف كل ا

  . الزكاَة واجبة

بأن كان عنده نوٌع من األموال يظُن أال زكاة فيها ثم بان أن فيها زكاة، فهل : أو ُجزءاً 

  تسقُط عنه الزكاة جلهله أم ال؟ 
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فمن كان : ناًء عىل ذلكماذا؟ أن الزكاَة ال تسقُط باجلهِل، وب املشهور عند الفقهاء

جاهًال وجوَب الزكاِة عليه ملدة عرش سنوات فيجُب عليه أن يؤدي الزكاة عن الزكاة 

اضية ثم يزكيها ت ا   . السنوات العرش السابقة، فيقوم عن السنوا

أن من كان جاهًال : وهي اختيار الشيخ أيب العباس رمحُة اهللاِ عليه :والرواية الثانية

ه كان جاهًال بالوجوب، للوجوب سقطت عنه  الزكاة، ذكَر ذلك نصًا يف منهاج الُسنة أل

ولعل القول يف هذا معترب خاصًة لفشوا اجلهل عند كثري من الناس لألسف بوجوب 

  . الزكاة، ولذا فإن املُسلم حيرص دائًام عىل التعلم

َك برئَت من  :وعندما نقول إهنا سقطت عنك جلهلَك بالوجوب، ليس معنى ذلك أ

  : ل وجه، الك

ال :األمر األول  ال ذهبت عنك فقد فقدت بركة ا   . أن بركة ا

ك فقدت اإليامن الذي يكتسبه املرء بأداء هذه الزكاة :األمر الثاين   . أ

ة فيها خالف، واألوىل واألحوط بل هو مشهور عند  :واألمر األخري أن املسأ

  ...............املتأخرين 


